
П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 01.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

Членове: 
             

При участието на секретаря Д.А. 

и прокурора …………………………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане адм. дело № 415 по описа за 2009 година  

докладвано от съдия П. Желева 

на именното повикване в 10.10 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ “Я. И.” – Х., чрез представляващ Я.А.И., редовно 

призован, не се явява. За него се явява адв. Т. Т., редовно упълномощена с пълномощно 

представено днес. 

 ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА КМЕТА НА ОБЩИНА Х., редовно призован, не 

се явява и не изпраща представител. 

 По хода на делото: 

 Адв. Т. – Моля да се даде ход на делото. 

 Предвид редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото, водим от което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Докладва се жалбата. 

 Дава възможност на страните да вземат становище по нея, както и становище по 

направеното особено искане за спиране на допуснатото по силата на закона 

предварително изпълнение на оспорения административен акт. 

 Адв. Т. – Поддържам жалбата и направеното особено искане. Няма да сочим други 

доказателства. 

 По доказателствата, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата и изпратените от 

административния орган надлежно заверени ксерокопия от: Заповед № 570/15.07.2009 г. 

на Кмета на Община Х., удостоверение за актуално състояние изх. № 88/2002 от 

27.07.2009 г., издадено от ОС – Х.; Договор № 147/07.04.2008 г. за наем на имот – 

общинска собственост; Анекс към договор № 147/07.04.2008 г.,  подписан на 30.01.2009 

г.; възражение от Я.А.И., като управител на ЕТ “Я. И.” – гр. Х. вх. № ОХ-07-

56/29.04.2009 г., писмо на община Х. изх. № ОХ-07-60/21.05.2009 г., скица № 

95/09.01.2007 г. на Агенция по кадастъра – Х., Заповед № 552/17.03.2008 г. на Кмета на 

Община Х., Заповед № 542/17.03.2008г. на Кмета на Община Х. и Заповед № 

432/29.02.2008 г. на Кмета на Община Х. 



 Във връзка с изясняване на спорното от безспорното съдът счита, че следва да 

изясни важно обстоятелство по делото, а именно по делото липсват доказателства на 

какво основание имотът се владее от жалбоподателя. 

 Адв. Т. – Твърдим, че договорът не е прекратен. Същият е действащ и на това 

основание владеем имота. 

 Съдът като взе предвид становището на жалбоподателя по отношение на 

обстоятелството от значение за делото, че имотът се владее на основание сключен 

договор за наем между Община Х. и жалбоподателя ЕТ “Я. И.”, който договор за наем се 

твърди, че не е прекратен към датата на издаване на оспорената заповед, счита, че следва 

да укаже на административния орган Кмета на Община Х., че тежестта за доказване на 

фактическите основания за издаване на оспорения административен акт пада върху него. 

В тази връзка за изясняване на обстоятелството, което се твърди в заповедта, че имотът 

се владее без правно основание, тъй като договорът за наем е прекратен 

административният орган не е ангажирал доказателства, тъй като по делото не са 

представени такива, че договорът за наем е прекратен. При недоказване на това 

обстоятелство би се стигнало, с оглед тежестта на доказване, че заповедта е издадена в 

нарушение на материално-правните разпоредби. Ето защо и на основание чл.171, ал.4, 

във вр. с чл. 170 от АПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

 УКАЗВА на административния орган, че тежестта за доказване на фактическите 

основания за издаване на оспорения акт пада върху него и в тази връзка за изясняване на 

обстоятелството, че имотът се владее без правно основание и договорът за наем е 

прекратен, административният орган не сочи доказателства.  При недоказване на 

обстоятелството, че договорът за наем е прекратен, съдът ще приеме за недоказано 

обстоятелството, че имотът се владее без правно основание от жалбоподателя. 

 Във връзка с направеното искане за спиране изпълнението на заповедта, съдът 

дава възможност на жалбоподателя да посочи аргументи и доказателства по искането.  

 Адв. Т. – Госпожо председател, поддържам искането за спиране на изпълнението 

на заповедта, тъй като от една страна тя не е влязла в сила и не са представени 

доказателства за наличието на основанията за предварителното изпълнение по чл.60 от 

АПК. Целта ни с това спиране е с оглед защита интересите на моя доверител и да 

предотвратим настъпването на неблагоприятни последици, които биха настъпили за него, 

тъй като в резултат на сключения договор за наем, той е инвестирал значителни средства 

за построяването на павилиона и изземването на имота предполага премахване на 

конструкцията и при положение, че заповедта е незаконосъобразна, това би накърнило в 

значителна степен интересите на доверителя ми. 

 По направеното искане за спиране предварителното изпълнение на заповедта, 

съдът намира за установено следното: 

 Обжалваната Заповед № 570/15.07.2009 г. на Кмета на Община Х., по която е 

направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение, е издадена на 

основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС. Обжалването на последната съгласно нормата на чл. 65, 

ал. 4, изр. 2-ро от ЗОС не спира изпълнението й освен, ако съдът разпореди друго. В 

случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория 

административни актове, той презумира наличието на една, повече или на всички 

предпоставки на чл.60 от АПК. Условия за спиране по реда на чл.65, ал.4 от ЗОС от съда 

на предварителното изпълнение на актовете по чл.65, ал.1 от ЗОС  е на заложения в 

закона обществен интерес да се противопоставя в засягането на друг интерес с 

интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК, като в тежест на жалбоподателя е 

да установи липсата на основанията на чл. 60 от АПК и възможност от изпълнението да 



настъпят значителни или трудно поправими вреди за оспорващия по аргумент по чл. 166 

от АПК.  

 В настоящото производство жалбоподателят твърди, че от допуснатото 

предварително изпълнение на заповедта за него биха настъпили значителни или трудно 

поправими вреди. Съдът приема, че тези аргументи са основателни, с оглед 

обстоятелството, че по делото до датата на днешното съдебно заседание не са 

ангажирани доказателства, които да установяват обстоятелството, че договорът за наем, 

сключен между жалбоподателя и Община Х. е прекратен, което би довело до владеене на 

имота без правно основание от страна на жалбоподателя. В случай, че договорът за наем 

не е прекратен, както се твърди от жалбоподателя, допуснатото предварително 

изпълнение на заповедта действително би довело до значителни и трудно поправими 

вреди за жалбоподателя, с оглед което съдът счита, че искането е основателно и са 

налице основанията за спиране изпълнението на Заповед № 570/15.07.2009 г. на Кмета на 

Община Х.  

 Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 СПИРА изпълнението на Заповед № 570/15.07.2009 г. на Кмета на Община Х.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 

съобщаването му на Кмета на Община Х. с частна жалба пред ВАС.  

 Адв. Т. – На този етап нямам искания за събиране на доказателства по делото. 

 Съдът счита, че делото следва да се отложи за събиране на допълнителни 

доказателства във връзка с дадените указания до административния орган, водим от това 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за разглеждане на 29.09.2009 година от 10.30 часа,  

за която дата страните да се считат уведомени. Да се изпрати съобщение на ответника, 

ведно с препис от протокола във връзка с указанията на съда и спиране изпълнението на 

оспорения административен акт.  

 Заседанието приключи в 10.26 часа. 

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                          Секретар: 

 


